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Statens beredning för medicinsk utvärderings 
årsredovisning 2007 
Riksrevisionen har granskat Statens beredning för medicinsk utvärderings 

(SBU:s) årsredovisning, daterad 2008-02-20. Syftet har varit att bedöma om 

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-12 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Sen återbetalning av indragning av 
anslagsmedel 
Föregående år förekom en differens i ingående balans i anslagsredovisningen 

på 957 tkr mot statsredovisningen, beroende på att den korrigering som gjorts 

för den felaktiga anslagsavräkningen från år 2005 gjorts på fel konto. Den 

nya korrigeringen år 2007, i syfte att åtgärda differensen på 957 tkr, har i sin 

tur lett till att en indragning av anslagsmedel aktualiserats. Denna indragning, 

uppgående till 891 tkr, har inte uppmärksammats av SBU förrän i februari 

2008.  

 

Indragningsbeloppet plus ränta (927 tkr) har betalats in i februari månad. En 

följd av den sena återbetalningen av indragning har varit att en differens finns 

mellan, det normalt sett överensstämmande, saldot på avräkning med 

statsverket och utgående överföringsbelopp enligt anslagsredovisning. Detta 

har kommenterats i not till avräkning med statsverket. Ingen kommentar 

finns dock i anslagsredovisningen för misstämningen mellan utgående 

överföringsbelopp för år 2006 och ingående balans år 2007. 

 

Riksrevisionen rekommenderar SBU att förbättra sina rutiner för avstämning 

av anslagsredovisningen mot statsredovisningen så att de differenser som 

uppkommit de senaste två åren kan förebyggas. Vidare bör myndigheten 

framöver kommentera differenser av ovanstående art i anslutning till 

anslagsredovisningen. 
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Kvalitetssäkring av årsredovisningens 
finansiella delar 
Revisionen resulterade i ett antal iakttagelser avseende årsredovisningens 

finansiella delar: 

 Av ESV:s allmänna råd till 7 kap. 3 § Förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag framgår att jämförelsetal för det 

närmast föregående räkenskapsåret skall lämnas för sjukfrånvaron i 

årsredovisningen. Not 14 innehåller uppgifter om sjukfrånvaro men 

har inte jämförelsetal från föregående år.  

 Not 8, Periodavgränsningsposter, fyller ingen funktion då 

informationen i denna, dvs. posten Övriga förutbetalda kostnader, är 

densamma som i balansräkningen.  

 Upplupen ränta på räntekontot hade föregående år redovisats under 

periodavgränsningsposten Övriga upplupna intäkter. Detta var 

felaktigt och år 2007 har beloppet på 70 tkr redovisats under 

fordringar hos andra myndigheter. Denna omföring har dock inte 

kommenterats i någon not. 

 

SBU rekommenderas att se över sina kvalitetssäkringsrutiner vid 

framställandet av de finansiella delarna till årsredovisningen. 

 

Sparade semesterdagar och övertidstimmar 

I 5 kap. 9 § ALFA, Allmänt löne- och förmånsavtal (2005:4), anges att ingen 

semestertagare får ha fler än 40 sparade semesterdagar. SBU hade vid 

årsredovisningens upprättande en anställd som hade 74 sparade 

semesterdagar.  

 

Vid revisionen framkom också att SBU har en anställd med 316 

övertidstimmar. Det framgår av 4 kap. 18 § i ovan nämnda avtal att en 

arbetstagare högst får ha 150 övertidstimmar. 

 

Riksrevisionen rekommenderar SBU att se över sina rutiner så att sparade 

semesterdagar och övertidstimmar håller sig inom det allmänna löne- och 

förmånsavtalet.    

 

 

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Ertan Fiskin har varit föredragande.  

 

 

Göran Selander    Ertan Fiskin 
 
 


